जल तथा मौसमविद् (सोहम-नेपाल)
ननिााचन सनमनत – २०७४

सोहम नेपालको ननिााचन सनमनत – २०७४ को ननिााचन सम्बन्धी आनधकारिक धािणा सम्िन्धमा २०७४।०५।१२
मा गरिएका ननणाय
1.

कूल ११ (एघाि) पदको लानग जम्मा १३ जना उम्मेदिािको आिेदन पिे कोमा ९ (नौ) जनाले उम्मेदिािी
विताा नलएको

2. ५०(पचास) प्रनतशत भन्दा धेिै नै कम (एक नतहाई) मात्र उम्मेदिािी कायम हुन गएको
3.

सोहम नेपालको विधान – २०५८ मा यस्तो परिस्स्थनतको परिकल्पनानै नगिे को

ु े यस विशेष परिस्स्थनतको सहज ननकासका लानग
अत: यस्तो अिस्थामा भविश्यको लानग गलत नजीि नबनोस भन्ने हेतल
सोहम नेपालको विशेष साधािण सभा बोलाई उक्त सभाले मानथका समस्याहरुलाई समाधान गिी पुन: ननिााचनको प्रविया
थाल्नको लानग सोहम नेपालको कायाकारिणी सनमनतलाई पत्राचाि गने ननणाय गरियो ।
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श्री अध्यक्षज्यू
कायाकारिणी सनमनत
सोहम नेपाल
विषय : सोहम नेपालको ननिााचन सनमनत – २०७४ को ननिााचन सम्बन्धी आनधकारिक धािणा सम्िन्धमा
महाशय,
सोहमको सातौं कायाकारिणी सनमनतको लानग हुन गइिहेको ननिााचन प्रवियामा भाग नलन २०७४।०५।०६ गतेका
ददन कूल ११ (एघाि) पदको लानग जम्मा १३ जना उम्मेदिािको आिेदन पिे कोमा २०७४।०५।०८ गतेका
ददन आफ्नो उम्मेदिारि विताा नलने िममा ९ (नौ) जनाले उम्मेदिािी विताा नलएको कुिा यहाांलाई अिगतनै होला
। यसिी कायाकारिणी सनमनतमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषध्यक्ष ि सस्चि पदमात्र कायम भई महासस्चि तथा सां पूण ा
सदस्य पदहरु रिक्त भई विशेष परिस्स्थनत नसजाना भएको नथयो । भिखिै विकनसत भएको एक विशेषज्ञ, बैज्ञाननक
तथा िौदिक समाजको कायाकारिणी सनमनतको ननिााचनमा यसिी ब्यापक सदस्यहरुको असन्तुष्टीलीले हामी सबैलाई
गांभीि िनाएको छ । यस्तो परिस्स्थनतको सोहम नेपालको विधान – २०५८ ले परिकल्पनानै गिे को थएन ।
यस्तो परिस्स्थनतमा सोहम ननिााचन सनमनतको ननणायनै अस्न्तम हुने सिाविददतनै छ । अत: यस्तो अिस्थामा भविश्यको
ु े यस विशेष परिस्स्थनतको सहज ननकासका लानग सोहम नेपालको विशेष
लानग गलत नजीि नबनोस भन्ने हेतल
साधािण सभा बोलाई उक्त सभाले मानथका समस्याहरुलाई समाधान गिी पुन: ननिााचनको प्रविया थाल्नको लानग
समेत सोहम नेपालको कायाकारिणी सनमनतलाई पत्राचाि गने ननणाय गरिएको हुनाले यथास्शघ्र उक्त प्रविया थानलनी
गना अनुिोध गदाछु।
अन्तमा, ननिााचन सनमनत-२०७४ को अध्यक्ष पदमा मलाई मनोनयन गिे कोमा सोहम कायाकारिणी सनमनतलाई
धन्यिाद ददन चाहन्छु ।
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